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Formannskapet
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Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Ordfører

Terje Wikstrøm

Varaordfører

Jan Arvid Johansen

Medlem

Grete Svendsen

Medlem

Robert Wilhelmsen

Medlem

Yngve Nilsen

Forfall Møtt for

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78 41 55 55, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens
hjemmesider.

Kvalsund 30.04.2019

Terje Wikstrøm
Ordfører
(sign.)
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16/19
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Sak 13/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/418

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

13/19

07.05.2019

Formannskapet

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 28.03.2019

Leders innstilling:
Møteprotokollen fra formannskapets møte 28.03.2019 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll FSK 28.03.2019

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra formannskapets møte 28.03.2019.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra formannskapets møte 28.03.2019 godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 2/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/386

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

2/19

Formannskapet

07.05.2019

4/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

08.05.2019

/

Kommunestyret

16.05.2019

REFERATSAK - PROSJEKTBESKRIVELSE
VILLMARKSKAPELL PÅ SKAIDI

Leders innstilling:
Saken referes formannskapet. Organet tar saken til orientering.

VEDLEGG:
-

Prosjektbeskrivelse Villmarkskapell på Skaidi

SAKSOPPLYSNINGER:
Tom Kristian Hermo, Ap, og Vegard Loke Rønning, KrF og sogneprest i Kvalsund og
Kokelv sogn, fremmet i sist møte i Kirkelig Fellesnemnd forslag om et villmarkskapell
på Skaidi.
Prosjektet med villmarkskapell er tiltenkt lokalisering i nærheten av Skaidkrysset,
villmarka og skuterløyper. Kapellet et tiltenkt å gi innbyggerne et økt tilbud og ønskes
at skal fungere som møteplass for hele bygda. Det også tenkt at kapellet skal sees i
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sammenheng med reiselivs- og turistnæring og hotellet, og brukes som turistmål- og
besøk.
Initiativtakerne ser for seg en tredeling av utgiftene mellom Den norske kirke, nye
Hammerfest kommune og næringslivet.
For å få i gang prosessen ber initiativtakerne om midler fra Kvalsund kommunestyre på
kr. 500 000,- til et forprosjekt. Dette vil ta for seg utforming, prosjektramme og
lokasjon.
Ytterligere beskrivelse av prosjektet ligger i den vedlagte prosjektbeskrivelsen.
Før større arbeid med prosjektet og politisk behandling av midler til et mulig
forprosjekt, har administrasjonen etterlyst ytterligere informasjon om blant annet
lokalisering, regulering av området, størrelse på kapellet, infrastruktur og strømtilførsel,
universell utforming, bygningsmateriale, utearel- og område, parkering og avkjøring
ved ulike årstider og tanker rundt kjøkken. Saken legges derfor fram som referatsak.

Rådmannens tilråding:
Saken referes formannskapet. Organet tar saken til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 3/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/311

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

3/19

Formannskapet

07.05.2019

3/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

08.05.2019

/

Kommunestyret

16.05.2019

REFERATSAK - SVAR FRA SAMETINGET OM KVALSUND
KOMMUNESTYRETS UTTALELSE

Leders innstilling:
Saken referes kommunestyret. Organet tar saken til etterretning.

VEDLEGG:
-

Brev med Sametingets svar på Kvalsund kommunestyrets uttalelse om
Sametingets bruk av PR-byrå for å stoppe Nussir

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommunestyret vedtok i sitt møte den 28.03.2019 følgende uttalelse om
Sametingets bruk av PR-byrå for å stoppe Nussir:
«Kvalsund kommunestyre reagerer sterkt på Sametingets bruk av fellesskapets midler for å
stanse næringsutvikling i Kvalsund kommune. Det internasjonale PR-byrået Burson-Marsteller
skal nå inn og påvirke politikere, faginstanser og næringslivsaktører for å stoppe å utvikling av
vårt lokalsamfunn. Kommunestyret ber Sametinget respektere demokratiske prosesser, og
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revurdere bruken av PR-byrå. Oversendes regjeringen, departementene, sametingsrådet,
stortingsgruppene og de forskjellige gruppene på sametinget»

Kvalsund kommune mottok Sametingets svar på uttalelsen 9.april 2019. Se vedlagt
brev for å se svaret i sin helhet.

Rådmannens tilråding:
Saken referes kommunestyret. Organet tar saken til etterretning.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 14/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/309

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

10/19

Omsorgs- og oppvekstutvalget

08.04.2019

14/19

Formannskapet

07.05.2019

11/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

08.05.2019

/

Kommunestyret

16.05.2019

NAV KVALSUND

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune kan gi sin tilslutning til at en framskyndet samordning av NAV
kontoret i Kvalsund med Hammerfest, dersom det ikke finnes et bedre alternativ. Det
forutsettes at NAV/Hammerfest og Hammerfest kommune gir sin tilslutning til en slik
løsning og at innbyggerne i Kvalsund får et tilfredsstillende tilbud og likeverdig
behandling av sine saker.

SAKSOPPLYSNINGER:
Hilde Cecilie Svendsen har sagt opp sin 100% faste stilling i Kvalsund kommune. Hun har
tjenestested NAV Kvalsund. Slik det ser ut vil Hilde fratre sin stilling i midten av mai
2019. Endelig sluttdato for Hilde må imidlertid personalavdelingen i Kvalsund kommune
ta stilling til.
NAV-kontoret i Kvalsund har 2,5 årsverk. Det er to ansatte med fysisk kontorsted i
Kvalsund, mens vi har 0,5 årsverk hos NAV Hammerfest. NAV Hammerfest har derfor
oppfølgingen av sykmeldte og saksbehandlingen av søknader om arbeidsavklaringspenger
for NAV Kvalsund. Denne ressursen er ikke knyttet opp mot en enkeltansatt, men ligger i
teamet som følger opp sykmeldte.
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SAKSVURDERING:
Slik NAV/Kvalsund ser dette kan det være 3 løsninger på dette. Enten kan stillingen lyses
ut på ordinær måte, kjøpe tjenester hos NAV/Hammerfest eller starte en samordning av
NAV kontorene tidligere. Løsningene krever aksept på forskjellige nivå, da myndighet for
beslutning enten ligger administrativt eller politisk. En samordning av kontorene før
sammenslåingen krever en politisk behandling.
Løsningene kan ses slik:
1. Stillingen kan lyses ut, og det kjøres en rekrutteringsprosess. Dette er ikke en
optimal løsning. Det må forventes 6 – 12 måneders opplæringstid, med de
konsekvensene dette vil ha for effektivitet og gjennomføring. Innen den tid vil
Kvalsund og Hammerfest være en ny kommune.
2. Kjøpe tjenester hos NAV Hammerfest. Dette kan være en tilfredsstillende løsning
som ivaretar NAV/Kvalsund. En forespørsel er sendt til rådmannen i Hammerfest.
Det foreligger ennå ikke et svar på henvendelsen.
3. En samordning av NAV kontorene før formell dato for kommunesammenslåing vil
kunne ivareta behovene for NAV/Kvalsund. Dette kan løses ved at NAV kontoret i
Kvalsund forblir en egen resultatenhet frem til kommunesammenslåingen
01.01.2020, men ledes av NAV Hammerfest. Ved en slik løsning vil kontoret i
Kvalsund bemannes tirsdager og torsdager fra klokken 10 – 13 av medarbeidere fra
NAV Hammerfest. Saksbehandling på kommunale tjenester skjer hos NAV
Hammerfest, i Kvalsund kommunes fagsystem Socio.
I forhold til akutt økonomisk sosialhjelp, eller akutt boligmangel ivaretas dette ved
oppmøte hos NAV Hammerfest, og gjennom et mobiltelefonnummer som er gjort
kjent for innbyggerne i Kvalsund kommune. Henvendelser besvares av
NAV/Hammerfest. Medarbeiderne fra NAV/Hammerfest som skal være hos
NAV/Kvalsund på tirsdager og torsdager skal ha kompetanse på veiledning og
saksbehandling på kommunale tjenester. Dette begrunnes med at det i hovedsak er
denne tjenesten som etterspørres ved fremmøte på NAV-kontoret. Planlagte
samtaler gjennomføres i Kvalsund dersom brukere ønsker det.

Konklusjon:
Rådmannen vurderer at alle løsningene kan imøtekomme behovet i ved NAV kontoret i
Kvalsund. Likevel er en løsning hvor man framskynder en prosess med sammenslåing av
NAV kontoret i Kvalsund med Hammerfest, sannsynligvis den mest hensiktsmessige.

Sak 14/19

Dette sett opp mot det faktiske behovet. De fleste brukerne av NAV tjenestene i Kvalsund
gjør dette på nettbaserte løsninger. Tid er også en vesentlig faktor.
Anbefalingen fra NAV leder i Kvalsund er at en velger en løsning med samordning av
NAV kontorene før angitt dato for kommunesammenslåingen (løsning 3). Gjennom denne
løsningen vil forsvarlighet til tjenesten være godt ivaretatt. I forhold til fravær som
avspasering, ferie, sykdom o.l vil sårbarheten være marginal.
NAV-leders anbefaling til løsning er alternativ 3.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune kan gi sin tilslutning til at en framskyndet samordning av NAV
kontoret i Kvalsund med Hammerfest, dersom det ikke finnes et bedre alternativ. Det
forutsettes at NAV/Hammerfest og Hammerfest kommune gir sin tilslutning til en slik
løsning og at innbyggerne i Kvalsund får et tilfredsstillende tilbud og likeverdig
behandling av sine saker.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 15/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Enny Camilla Nordvik

Arkivsaksnr.:

19/398

Arkiv: K4

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

/

Naturforvaltningsutvalget

14.06.2019

15/19

Formannskapet

07.05.2019

/

Kommunestyret

16.05.2019

STJERNEFELT - NYE HAMMERFEST KOMMUNE

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:

SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med kommunesammenslåing mellom Kvalsund og Hammerfest kommune
har Naturforvaltningsutvalget ønsket en vurdering av hvordan prinsippet med
stjernefelt skal videreføres når Kvalsund og Hammerfest kommune slår seg sammen,
01.01.2020.
Det følger av retningslinjer for storviltjakt utarbeidet av FeFo at «I den enkelte
kommune kan inntil 60 % av grunnkvoten forbeholdes innbygdes jaktlag. Et jaktlag
ansees for innbygds dersom jaktleder og mer enn halve laget er fast bosatt i kommunen.
Innbygdskvoten fordeles på jaktfelt (stjernefelt) ved trekning.»
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En konsekvens av sammenslåing av kommunene er at innbyggertallet i den nye
kommunen vil bli langt høyere enn innbyggertallet i dagens Kvalsund kommune. Dette
fører til at det er flere jaktlag som oppfyller vilkåret om innbygdes jaktlag. Dette vil
igjen føre til større konkurranse for å få jakte på stjernefelt.

SAKSVURDERING:
Bakgrunnen for prinsippet om at 60 % av grunnkvoten er lagt til innbyggerne i
kommunen er at det er de fastboende innbyggerne i kommunen som har ulempene med
elgen. Derfor har de også rett til å jakte på elgen.
Innbyggerne i dagens Kvalsund kommune vil fortsatt ha de ulempene som elgen
medfører. Dette er ulemper som innbyggerne i dagens Hammerfest kommune ikke har,
og ikke kommer til å få ved sammenslåingen. For å kunne videreføre prinsippet med
stjernefelt og bakgrunnen for hvorfor stjernefelt ble opprettet bør stjernfelt være
forbeholdt innbyggerne i dagens Kvalsund kommune.
Det er ingen stjernefelt i Hammerfest kommune. Det er ikke kultur for å jakte på
stjernefelt.
Et annet viktig moment er at en videreføring av dagens praksis med stjernefelt er at
dette vil kunne være med på å sikre bosetting i distriktet. Det er viktig at det er
insentiver for innbyggerne til å fortsatt ønske å bosette seg i dagens Kvalsund
kommune.

Rådmannens tilråding:

Innbyggerne i dagens Kvalsund kommune tildeles 60 % av grunnkvoten for elgjakten,
etter kommunesammenslåingen. Dette medfører en videreføring av dagens praksis.

Sak 15/19

Begrunnelse:
Begrunnelsen for innføring av stjernefelt er at de som har ulemper med elgen skal ha
rett til å jakte på den. Det er innbyggerne i dagens Kvalsund kommune som har
ulempene med elgen, og derfor også bør ha rett til å jakte på elgen.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 16/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Svein Tore Kristoffersen

Arkivsaksnr.:

19/123

Arkiv: 614 &58

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

16/19

07.05.2019

Formannskapet

GARDEROBE- OG PAUSEROMFASILITETER FOR
UTESEKSJONEN OG BRANN OG REDNING
KVALSUNDVEIEN 44
Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
Avviksrapport av 4. des. 2018.
Arbeidstilsynets rapport fra postaltilsyn i perioden 2016-18.
Brev til Arbeidstilynet ang. deres forhåndsuttalelse på kommunes plan på utbedring.
Arbeidstilsynets fårhåndsuttalelse.
Rapport vernerunde teknisk avdeling verksted 24. okt 2018.

SAKSOPPLYSNINGER:
Brann- og redningspersonell som arbeider i et røykfylt arbeidsmiljø er utsatt for en mengde
farlige stoffer. Mange av disse vurderes som kreftfremkallende. Helsetjenesten og
Arbeidstilsynet anser brann- og redningspersonell som mer utsatt for kreft enn befolkingen
som helhet grunnet eksponering ved utøvelse av funksjon.
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Ved hendelser har Kvalsund brann og redning (KBR) gode rutiner og det strebes med at det
jobbes slik at personell, kjøretøy og utstyr ikke blir eksponert av brannrøyk. Flere faktorer
tilsier at brannfolk må jobbe i miljø der personellet er og blir eksponert av disse giftige brannrøyk/gasser. Det setter seg gasser og sot som har kreftfremkallende stoffer i seg i klær,
hansker, hjelmer og sko. Dette blir pakket ned i sekker og lukket ved endt hendelse.
Utrykningsklær som hansker, head over og utrykningsklær blir fraktet til Hammerfest brann og
redning (HBR) for vasking og impregnering. Her er det i rutinene til KBR at all personell som
er eksponert skal bytte klær med rene klær på stasjonen.
Annet verneutstyr som hjelmer, sko, friskluftsutstyr og utstyr som slanger, kjøretøy, osv. må
vaskes på brannstasjonen i Kvalsund. Utstyret vaskes i bøtter på gulvet i vognhallen der
garderobenene og privat utstyr og klær blir eksponert av branngasser og sot. Dette er en
ordning som ikke tilfredstiller dagens krav jf. sikkerhet og ivaretakelse av HMS. Jf.
Arbeidsplassforskriftens (APF) §§ 2-1, 3-4, 3-6 og 3-7.
Kvalsund brannstasjon Kvalsundveien 44 er ikke tilrettelagt for kravene i APF kap. 2, 3 og 7. I
dag skifter mannskapet i vognhallen som er en skitten sone. Sivile klær blir kontaminert med
kreftfremkallende stoffer, forurensningen fortsetter slik at private biler og hjem blir
kontaminert og mannskapets familie blir eksponert.
Brannmannskapet blir utsatt for eksponering av brann-røyk/gasser, sot og støv som kan
framkalle kreft ihht APF kapitler 2, 3 og 7. Krav til arbeidsplass, personalrom og kjemikalier
og forurensing er ikke brannstasjonen en godt egnet arbeidsplass når mannskapet blir
eksponert for kreftfremkallende stoffer når vi skifter til sivile klær og tar dette hjem, så
hjemmet til mannskapet blir eksponert.

Kartlegging av brann og redning er påbegynt i 2015, kartleggingen gjøres når behovet ligger
der.
Det som er kartlagt nå er følgende:
1. Kartlagt og risikovurdering av kjemisk helsefare
2. Kartlagt og risikovurdering av kjemisk helsefare på Brannstasjon

av 28.12.2015.
av 10.12.2018.

Det er etablert prosedyrer på forskjellige arbeidsted.
1.
2.
3.
4.

Trafikkulykke med brann i kjøretøy
Skadested brann
Arbeid i kum
Utrykningstøy som er eksponert

av 21.05.2016.
av 21.05.2016.
av 19.05.2016.
av 21.05.2016.
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KBR har kartlagt av arbeidsmiljø for kjemiskeksponering og -helsefare. Arbeidet med HMS er
det vanskelig å få en kontinuerlig drift på når verneombudet og brannmester er deltidsansatt.
I følge Arbeidstilsynets rapport av postaltilsyn i perioden 2016-18 har 6-10 virksomheter unlatt
å redusere helserisikoen forbundet med farlig eksponering for brannrøyk og sot.
Hovedfunnene etter drøye 300 tilsyn:


6-10 kontrolerte arbeidsgivere har ikke kartlagt og vurdert risikoen knyttet til
kjemikalier og forurensinger.



Nesten 7-10 har ikke gjennomført tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen
forbundet med kjemikalier og forurensing i virksomheten.



6-10 har ikke planer for å hindre eksopnering for kjikalier og forurensing



Nesten halvparten gir ikke god nok informasjon og opplæring om kjemisk helsefare og
bruk av personlig verneutstyr.



Bedrifthelsetjenesten brukes i liten grad til å bistå i det forebyggende arbeid.



Verneombudene får mangelfull informasjon og opplæring og medvirker i liten grad i
arbeidet med å kartlegge og vurdere risikoen.

KBR var med på dette tilsynet i 2016 og har fått på plass prosedyrer og utfører disse. En
vesentlig mangel er at garderoben til konstablene er i vognhallen som ikke defineres som ren
sone jf. APF §§ 2-1, 3-4, 3-6 og 3-7.

Verneombudet og brannmester har sett på dette og sendte et forslag til Arbeidstilsynet på
hvordan KBR hadde planlagt garderobe og pauserom.
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Arbeidstilsynets svar på forhåndsuttalesle til dette forslag er som følger:
Vi har gjennomgått dokumentasjonen og finner at kommunen tenker prinipielt riktig. Dog har
vi to innvendinger til planskissen.
1. personalet som kommer utenfra, må igjennom grovgarderoben/vognhallen for å

komme til den rene garderoben. Det fører til at den rene garderoben forurenses av
kjemiske/biologiske partikler. For å ungå dette, må trafikken fra skitten sone til ren gå
igjennom vaskesone jf. arbeidsplassforskriften § 2-4 m/veiledning.
2. Det må tilrettelegges for at arbeidstakere av begge kjønn skal kunne arbeide i

virksomheten jf. arbeidsplassforskriften § 4-1 fjerde ledd.
Vaktmesterne på uteseksjonen har hatt vernerunde i oktober 2018, og her ble det funnet en del
ting som bør og skal utbedres. I dag er det utbedret en del forhold, men her står også pauserom
og garderobe igjen som vil få store kostnader. Her vil også en utbygging på brannstasjonen ta
store areal fra lagret i Kvalsundveien 44 fra driftsavdelingen. Driftsleder og brannmester har
diskutert dette og kommet fram til at et nytt verksted med påfølgende garderobefasiliterter og
en labb for vannprøver, vil bli billigere med å bygge sammen med KBR i kvalsundveien 44.
kostnadsberegnet til 2,5-2,6 millioner kroner.
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Rådhusveien 9 kommuneverkstedet vil bli lager for uteseksjonen på 312 m2 og et
snekkerverksted på 55 m2. med dette prosjektet vil alle avvik fra KBR og uteseksjonen
vil bli oppfylt.
Arbeidsplassforskriften m/kommentarer.
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/arbeidsplassforskriften/2/2-18/
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SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune må ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet jf.
arbeidsplassforskriftens (APF) § 1-1 Formål.
Formålet med forskriften er å sikre at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas ved
at arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrettelegges og utformes i forhold til arbeidet som
utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte risikoforhold.
Forskriften gjelder for alle faste og midlertidig arbeidsplasser jf. APF § 1-2
Utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler styres av APF kap. 2, 3, 7
I henhold til Arbeidstilsynets rapport av 21.01.2019 er det ikke gjort tiltak for å fjerne eller
redusere helserisikoen forbundet med kjemikalier og forurensing på brannstasjonen i
Kvalsund. Jf. APF og Arbeidstilsynets brev av 22.03.2019, skal arbeidstaker som kommer
utenifra inn i ren sone og skifte til arbeidsklær og gå ut til skitten sone gjennon en vaskesluse,
for å reversere denne prosessen fra skitten sone til ren sone. I tillegg skal det være et
personalrom der pauser, debrifing, og opplæring for ansatte. Jf. APF §§ 2-1, 2-14, 2-18, 3-1, 34 og 3-6.
KBR har hatt en stor økning utrykninger fra 30 i 2013 til 150 stk i 2018. behovet for debrifing
og opplæring og øvelser er økende, det er økende i hendelser der ansatte blir eksponert av
brannrøyk og sot. Med gode rutiner ute på hendelsesteder har vi ikke god HMS på
brannstasjonen. Branngasser sitter lenge i vognhallen og kontaminerer garderoben slik at
ansatte er konstant eksponet av disse kreftfamkallende stoffer.

Det vurderes at å samlokalisere uteseksjonen og KBR vil bli resurskostnadsbesparende på ventilasjon, varme og vann og avløp. Å bygge disse sammen vil
også være mer økonomisk lønnsomt, sammenlignet med å bygge nytt på to plasser.
Kommunen vil få større lagerplass for både uteseksjonen og KBR. Dessuten ha
muligheten til å samle alt utstyr og kjøretøy på et sted. Damegarderoben kan også
brukes av uteseksjonen om det skulle ansettes en kvinnelig kollega ved uteseksjonen.
For KBR vil et pauserom/møterom brukes til debrif og intern opplæring, samt
kontorplass for KBR til rapportering etter hendelser. Alle forskrifter og krav vil bli
oppfylt jf. arbeidsplassforskriften.
Vann og avløp vil ha en labb for vannprøver og et kontor for overvåking av vann og
avløp i Kvalsund kommune.
Kostnadene for å bygge på hver sin plass er beregnet til 3,3-3,7 million kroner, mens å
bygge dette sammen er beregnet til 2,5-2,6 million kroner. I tilleg vil driftutgiftene
være ca. halvert.
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Etter kartlegging av brannstasjonen og avviksrapport begynte arbeidet med å planlegge
tiltak til å fjerne eller redusere helserisikoen forbundet med kjemikalier og forurensing på
brannstasjonen i Kvalsund. Arbeidet begynte med APF som ble ikrafttredelse 1. jan 2013 og
Arbeidstilsynets postale tilsyn i fra 2016. For teknisk avdeling har det vært værnerunde den
24/10-18 med plassverneombud og hovedverneombud der det ble funnet mange feil og
mangler, lik med KBR har uteseksjonen garderobe/pauserom fasiliteter som trenger tiltak.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret bevilger fra disposisjonsfondet 2,6 mill kroner til ombygging av
Kvalsundveien 44 til brannstasjon og verksted for KBR og uteseksjonen.
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